
Kilsdonk, Gerardus Willebrordus Joannes. - Directeur
N.V. Eerste Nederlandsche Rijwiel- en Machinefabriek
voorheen H. Burgers te Deventer. - Ge b. 20 Apr. 1876 te
Amsterdam. - Vader: Gerardus Willebrordus Joannes
Kilsdonk, gcb. 27 Febr. 1843 te Nieuwer Amstel; Moeder:
Johanna Kortbeek, geboren 8 Januari 1848. - K. huwde
23 Juli 1896 te Amsterdam met Magdalona Margaretha
Prien, geboren 27 November 1873, te Hamburg. - Kindo-
ren: John Arthur , geb. 23 Apr. I8!)7, te Port Arthur,
Texas, dir. van de N.V. Limburgscho Rijwiel- en Motor-



\

Industrie Mij.
Hoer mond.
Gehuwd met
T. v. d. Broek;
Magdalena Mar-
garetha, geb. 5
November 1898
te Amsterdam,
geh. met Leen-
dert Wille m de
Leeuw, oud-off.,
thans bedrij f si.
der E.N.R. fa-
brieken te Roer-
mond ;Johanna,
geboren 4 Sept.
1900, geh. met
Wi.ch.er C. Jon-
ker, insp. Regi-
stratie en Do-
meinen te Al-
melo. - K. werd

aanvankelijk
opgeleid voor
den handel,
doch op 16 j.

leeftijd ging hij naar liet Instr. Bataljon te Kampen,
omdat de militaire loopbaan in Ned. Indië hem meer
aantrok. Hij werd echter afgekeurd voorden dienstin
de tropen en kwam te Amsterdam op een effectenkan-
toor, waar spec. Amerikaan s che effecten werden verhan-
deld. Daardoor ontwikkelde zich een steeds groeiende be-
langstelling voor alles wat Amerika betrof en het resul-
taat was, dat K. in 1896 naar Noord-Amerika ging, waar
een nieuwe Ned. nederzetting gevestigd werd aan de
Pittsburg & Gulf Spoorweg, met Ned. kap. gebouwd. K.
kocht een farm by Port Arthur, begon daarna een „toko"
in het 10 mijlen verder gelegen „Nederland" en werd daar
ook nog U.S. Postmaster. — Het contrast Amsterdam-
Texas was echter te groot en K. koerde in 1899 naar Hol-
land terug. - Het was toen zeer moeilijk passend emplooi
te vinden, zoodat hij eerst in 1902 in do Rijwielbranche
een werkkring vond. Reeds in 1909 werd hij benoemd tot
Dir. der Eerste Nederlaridsche Rijwiclfabriek, die tot op
dien datum slechts weinig financieel succes had opgeleverd.
- Onder K.'s leiding werd de fabriek binnen enkele jaren
een bloeiende onderneming, die zich aanpaste aan den
modernen tijd. Defabrikatie van Burgers E.N.R. Patent
Vleoschsnij machines nam ook steeds toe en K. bezocht
daarvoor bijna alle landen van Europa, zoomede Zuid-
Amerika. - Alle moeilijkheden gedurende den grooten
wereldoorlog en de jaren van vrede daarna hebben den
groei der Burgers E.N.R. fabrieken niet kunnen belemme-
ren, maar de stabilisatie van het Sterling devies en den
Gulden in 1925 waren oorzaak van eonigen teruggang. -
De devaluatie van de Eng. munt in 1931 maakte uitvoer
van vlccschsnijmachines totaal onmogelijk en rijwielen
konden alléén nog in kleine aantallen naar Oost- en West-
Indië geëxporteerd worden. - Na do devaluatie is er eenige
verbetering ingetreden en het resultaat was: hervatting
der dividendbetaling door Burgers K.N.R. - K. heeft geen
tijd voor politiek of liefhebberijen, daar zijn werkkring
hem geheel in beslag neemt. Alleen van de Rotary Club
te Deventer is hij sinds de oprichting lid. De bouw van
goode arbeiderswoningen heeft zijn groote belangstelling
on van de Woningstichting ,,Nijverheid" is hij sinds de
oprichting in 1918 penningmeester. - Ter gelegenheid van
de. kroning van H.M. de Koningin in 1898 werden in de
nederzetting „Nederland" bij Port Arthur in Texas kro-
ningsfoostcn gevierd. K. was Voorzitter van de feestcom-
missie. Nu, na veertig jaar. denkt hij met genoegen terug
aan die dagen en zijn onvermoeide medewerkers Kroes,
afkomstig uit Hardegarijp, en B. Lans uit Haarlem. -
Singel 19, Deventer.


